
Consult via videobellen of op de praktijk

Oefentherapie Cesar levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van een patiënt.
Langer uitstel van paramedische zorg zal leiden tot toename van complexiteit, daarom is er
weer de mogelijkheid om de zorg op te pakken. Om deze zorg op een veilige en verantwoorde
manier te kunnen leveren volgen wij de adviezen van het RIVM (dd. 30 april 2020).

Uitgangspunten
Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen, waar mogelijk op afstand.
Om dit goed te kunnen bepalen is het voor ieder consult belangrijk de volgende vragen te
stellen:

1. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of
hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
4. Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Wij willen u vragen dit voor ieder consult deze vragen voor uzelf te beantwoorden.
Als u op 1 van deze vragen “ja” beantwoordt komt u dan niet naar de praktijk, maar neem
telefonisch contact met ons op. We zullen dan samen bepalen hoe we u op een andere manier
kunnen helpen. Wellicht via videoconsult of met gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Bij een bezoek aan de praktijk hebben we wat regels opgesteld om een veilige omgeving te
waarborgen voor onze cliënten en de medewerkers van ons centrum :

- Kom het liefst alleen
- Probeer niet al te vroeg te komen, zo hoeft u niet wachten.
- Staat de deur open? Loop direct binnen
- Bij binnenkomst in onze ruimte en bij vertrek graag de handen wassen en desinfecteren.
- Neem een grote handdoek mee, te gebruiken bij het oefenen.

Op deze manier kunnen we u op een veilige manier de zorg geven die u nodig heeft.
Hartelijk dank voor uw medewerking
Team Oefentherapie Palissade, Gemert
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